Trygghet
- tillsammans

Samarbetet
RäddSam F är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län och räddningstjänsten i Ydre i Östergötlands län.
Samarbetet startade i början av 1980-talet och har
med åren blivit både bredare och mer intensivt.
Vårt övergripande mål inom RäddSam F är att
möjliggöra effektiva räddningsinsatser och
olycksförebyggande verksamhet, detta genom
en samverkansmodell där vi uppnår både stordriftsfördelar och behåller en stark förankring i
den egna kommunen.
Inom RäddSam F har vi valt att organisera räddningstjänsten i små organisationer och vinner
med detta närhet till den lokala utvecklingen
och de dagliga besluten. Vi samarbetar mellan
organisationerna kring alla frågor där vi kan dra
nytta av detta.

En modern räddningstjänst
Räddningstjänsterna i vårt län har ett brett uppdrag för att skapa trygghet åt invånarna. Dagens
räddningstjänst innebär samhällsskydd och beredskap i en betydligt vidare mening än den traditionella blåljusverksamhet vi ofta förknippas med,
och handlar också om delvis nya hotbilder. När
exempelvis samhällskriser drabbar invånarna finns
Räddningstjänsten i bakgrunden för att medverka
med resurser, analyser och bevarad trygghet.
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Andra områden där vi medverkar i allt större
utsträckning är vid akuta sjukdomsfall, t ex hjärtstopp och akut självmordsrisk. Då, som ofta, i en
väl utbyggd samverkan med polis och sjukvård.
I det regionala krisberedskapsarbetet utgör
RäddSam F en samverkanspart gentemot Polisen,
Landstinget, Försvarsmakten och Länsstyrelsen.

Stor kompetens tillsammans
Både nya och tidigare uppgifter kräver ständig
kompetensutveckling och expertkunskaper - en
beredskap som ingen av länets kommuner kan
upprätthålla på egen hand.
Med RäddSam F som paraply kan vi utbilda
gemensamma specialister med hög kompetens,
vilken sprids vidare i organisationerna.
Bland oss finns förutom brandmän exempelvis
ingenjörer, säkerhetssamordnare, pedagoger,
informatörer, sjuksköterskor och hantverkare.
Samarbetet innebär en stor resurs i utbildningsfrågorna och vi är särskilt stolta över RäddSam
F-skolan där ett stort antal brandmän utbildas
varje år.
Sammantaget innebär RäddSam F-samarbetet
både muskler och smidighet.
Långtgående när det behövs, men alltid nära den
enskilde kommuninvånaren.
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Inom RäddSam F finns 44 hel- och deltidsstyrkor, med sammanlagt 213 personal
i beredskap, som snabbt kan ge hjälp över hela länet samt i Ydre kommun.
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Förebyggande verksamhet
Stommen i det gemensamma arbetet utgörs av
en grupp handläggare inom det brandförebyggande området. Experterna inom RäddSam F är
en resurs för samtliga kommuner i samarbetet,
och en viktig tillgång eftersom vissa uppgifter
kan vara både ovanliga och komplicerade. Nu
har vi ständig tillgång till mycket kompetent expertis inom exempelvis brandfarliga och explosiva varor, byggnadstekniskt brandskydd, tillsyn,
olycksutredning och sotning.
För att upprätthålla och utveckla vår kompetens
genomför vi årligen seminarium inom olika områden, med såväl interna som externa föreläsare.

Våra olycksutredare arbetar över hela länet och
samordnas med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Som mycket annat planeras tillsynsverksamheten gemensamt och genomförs med rutiner vi
tagit fram tillsammans.
Runt om i länet läggs stor kraft på att utbilda
våra invånare för att undvika och minska konsekvenserna av bränder och olyckor. Vårdpersonal,
skolelever och hantverkare är några exempel
på grupper som får besök av våra kompetenta
medarbetare.

”Samarbetet är prestigelöst och mycket viktigt för de små kommunerna
- det finns alltid någon att rådfråga. RäddSam F innebär en oerhörd
styrka både i det förebyggande och operativa arbetet”
Bertil Fång, Räddningschef Tranås kommun
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Cirka 15.500 skolelever utbildas inom RäddSam F årligen, från förskoleklass
till och med gymnasiet. Utbildningarna består av brandutbildningar anpassade efter elevernas ålder, t ex mopedutbildning, sjukvårdsutbildningar samt
”don´t drink and drive”. Utbildningarna varierar mellan kommunerna och
samtliga utbildningar har mål och utbildningsplan.
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Räddningstjänsterna inom RäddSam F var pionjärer med införandet av
FIP, Förstainsatsperson. En brandman eller ett befäl har med sig ett utryckningsfordon under beredskapsveckan och kan åka direkt till olycksplatsen. FIP-fordonet är utrustat för att kunna göra förstainsatser vid
bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och andra nödlägen.
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Operativ samverkan
Våra gemensamma larmplaner innebär att en
händelse alltid får samma resurser oavsett i
vilken kommun den inträffar. En räddningschef i
beredskap (RCB) vakar över RäddSam F-området
dygnet runt och disponerar alla länets resurser.
En viktig uppgift är att se till att rimlig beredskap
finns överallt vid exempelvis större händelser eller samtidiga larm.
Viktigt i den operativa samverkan är att ledningsstrukturen är densamma överallt, och de utryckande ledningsenheter som arbetar över kommungränserna.
För att fungera länsövergripande på ett effektivt
sätt har vi arbetat fram gemensamma rutiner
och samlat de operativa uppgifter vi kan ställas
inför i en katalog – svaret ska vara det samma
oavsett var i området hjälpen behövs.

Krisberedskap
I anslutning till SOS Alarm kan den gemensamma ledningsplatsen JILL, Jönköpings läns
integrerade larm- och ledning, bemannas vid
behov. Här finns också plats för externa aktörer
som RäddSam F samverkar med, t ex Polisen,
Länsstyrelsen och Landstinget.

RäddSam F upprätthåller dessutom en s k TIBfunktion (tjänsteman i beredskap) dygnet runt
åt flera kommuner. Brandingenjörer och insatsledare som verkar som räddningsledare vid t ex
bränder fungerar också som uppstartare av kommunernas krisledningar och finns tillgängliga
dygnet runt.

Gemensamma tekniska resurser
Inom samarbetet bygger vi också upp vissa
gemensamma tekniska resurser. Ett större gemensamt ledningsfordon är införskaffat för att
bemannas vid särskilda händelser. Detta fungerar
också som en resurs åt Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Polisen och Landstinget. JILL är en
gemensam ledningsplats som är uppbyggd invid
SOS Alarm.
Alla kommuner tar hänsyn till vilka gemensamma resurser som kan behöva tillföras när investeringar görs. Detta leder till ett sambruk av dyra
specialresurser. Vi ser med andra ord till länets
samlade behov när vi gör de lokala investeringarna.
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Över hela länet finns utbildade hel- och deltidsbrandmän beredda att
hjälpa till vid exempelvis
hjärtstoppslarm.
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Övning och utbildning
En mycket viktig del i det gemensamma arbetet
är utbildning och övning, en verksamhet som
samordnas i vad vi kallar RäddSam F-skolan.
Varje år utbildas ett stort antal brandmän, från
den första introduktionen av nyanställda till
vidareutbildning av erfarna befäl med många år
i yrket.
Vi kvalitetssäkrar våra förmågor genom gemensamma mål som utgör grunden i övningsverksamheten. Liksom svaret på ett hjälpbehov ska
vara likadant över hela området, ska en medarbetare inom RäddSam F kunna verka inom hela
samarbetet.

”Med hjälp av räddningstjänsterna i RäddSam F har vi kunnat minska tiden
till första hjälpresursen på plats vid exempelvis hjärtstopp”
Daniel Lilja, Verksamhetschef Ambulanssjukvården
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Inblick
Exempel från RäddSam F-skolan under ett år:
Räddsam F-skolan är unik – varje år sker
utbildning och uppföljning
Introduktion av cirka 60 nyanställda
brandmän
Uppåt 50 deltidsbrandmän utbildas i
räddningsinsats
Samtliga räddningsstyrkor med
cirka 400 anställda genomgår en
kvalitetssäkringsdag
Uppåt 200 befäl fortbildas
Utbildning av instruktörer, cirka 30
personer
Introduktion av cirka 20 anställda som ska
arbeta med tillsyn
Gemensamma seminarier genomförs

”RäddSam F innebär det bästa av två världar - med vårt breda uppdrag
är den lokala närvaron viktig i vardagen”
Micael Carlsson, Räddningschef Eksjö kommun

12

Dygnet runt, året om. I samarbete med SOS Alarm
fördelas länets resurser över kommungränserna.
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Vårt sätt att arbeta
RäddSam F styrs ytterst av kommunernas räddningschefer och efter den verksamhetsplan som
tas fram varje år.
För att hantera det löpande arbetet har vi skapat
ett virtuellt ”räddningskontor” med en kanslifunktion där vår verksamhet samordnas och
gemensamma styrdokument tas fram. Hemsidan
www.raddsamf.se utgör en viktig länk i kommunikationen med personalen och är öppen även
för andra räddningstjänster som vill ta del av vårt
material.

Grundprincipen i RäddSam F är självkostnad, det
ska inte kosta mer att nyttja grannkommunens
räddningsstyrka än sin egen.
Den samordnande funktionen inom RäddSam F
finansieras gemensamt. Kostnaden för verksamheten inom RäddSam F motsvarar 2,50 kronor
per invånare, pengar som till största delen går
tillbaka till de kommuner som bidrar med personella resurser till samarbetet.
Ett effektivt sätt att behålla den egna suveräniteten
men samtidigt vinna det bästa ur ett samarbete.
Eller, som vi kallar det - trygghet tillsammans.

”Det fina samarbetet mellan länets räddningstjänster inom RäddSam F
bidrar starkt till vårt gemensamma krisberedskapsarbete, det är helt i
linje med länets ledstjärna som är samverkan”
Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings län
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www.raddsamf.se
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